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1 Johdanto  
  

Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

(myöhemmin SATSHP) hyväksymiskriteerit silmätautien ostopalvelun palvelusetelituottajal-

le. SATSHP koordinoi palvelusetelin käyttöä, yhteyksiä palveluntuottajiin sekä sääntökir-

jaa.  

  

SATSHP:n kunnat ja kuntayhtymät voivat liittyä palvelusetelillä ostettavien palvelujen piiriin 

vuoden 2016 aikana tai sen jälkeen. Liittyessään palvelusetelin käyttäjiksi, kun-

nat/kuntayhtymät hyväksyvät tämän sääntökirjan.  

  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyt-

töä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosi-

aali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspal-

velujen hankkimiseen. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palve-

lujen hankkimiseen.  

  

Sääntökirjassa SATSHP asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit 

palveluntuottajille. SATSHP velvoittaa palveluntuottajat noudattamaan sääntökirjan mää-

räyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä 

alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terve-

yspalvelujen tuottajaksi. Palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat 

palveluntuottaja sekä asiakas, eivätkä sopimuksen sitoumukset ja vastuut kohdistu kun-

taan.  

  

Sääntökirjassa määritellään asiakkaan asema, palveluntuottajan velvoitteet ja SATSHP:n 

velvoitteet sekä palvelusetelikäytännön muut ohjeet. Palvelun tuottajan tulee hyväksyä 

sääntökirjan ehdot ja sitoutua toimimaan sen ohjeiden mukaisesti, jotta voi tulla hyväksy-

tyksi palvelusetelituottajaksi.  

  

Sääntökirja perustuu Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto), laatimaan palvelusetelin 

sääntökirjan yleiseen malliin, jonka perusteella on muokattu tämä sääntökirja huomioiden 

SATSHP:n silmätautien ostopalvelun erityispiirteet.  

  

Sääntökirjassa olevat vaatimukset, joissa viitataan yksityisestä terveydenhuollosta annet-

tuun lakiin (152/1990), koskevat palveluntuottajia, jotka tuottavat lain 2 §:n määritelmän 

tarkoittamia terveydenhuollonpalveluja.   
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2 Sääntökirjan yleinen osa  

2.1 Määritelmät  
  

Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 

§:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 

§:n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta.   

  

Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalve-

lun saajalle luovuttamaa sitoumusta korvata palvelujentuottajan antaman palvelun kustan-

nukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kun-

nan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan 

vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä so-

siaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjes-

tämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan/kuntayhtymän hyväksymä palve-

luntuottaja.   

  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyt-

töä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosi-

aali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspal-

velujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien pal-

velujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palve-

lusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuot-

tajan välinen sopimus.  

  

Tasasuuruisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo on kaikille asiak-

kaille yhtä suuri riippumatta asiakkaan tuloista. Kunta määrittää palvelusetelin arvon. Pal-

velusetelistä annetun lain (569/2000) mukaan palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaan 

kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan kustannukset, jotka aiheu-

tuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta omana toimintana tai hankkimisesta osto-

palveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus.  

  

Silmätautien ostopalvelulla tarkoitetaan silmätautien erikoislääkärin suorittamaa tutki-

musta ja silmäsairauden hoitoa sekä diagnostiikkaan mahdollisesti tarvittavia muita tutki-

muksia (esimerkiksi näkökenttä tutkimus, silmänpohjan valokerroskuvaus). Silmätautien 

hoidon järjestämisestä huolehtii kunta ja kuntayhtymä. Palvelut tulee järjestää sisällöltään 

ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin silmähoidon tarve kunnassa tai kuntaliiton alueella edellyt-

tää.  

  

Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman 

palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiak-

kaan maksettavaksi. Tämä omavastuuosuus ei kerrytä maksukattoa. 

 

 

Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoite-

tut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Kunta velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti nou-

dattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan 
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tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä 

toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi. Itse palvelua tuotettaessa sitä kos-

kevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset 

ja vastuut eivät kohdistu kuntaan.   

  

Palveluntuottajalla tarkoitetaan itsenäistä ammatinharjoittajaa tai yksityistä terveyden-

huollon palveluja tuottavaa yksikköä, jonka Satakunnan sairaanhoitopiiri hyväksyy tuotta-

maan palvelusetelipäätöksellä myönnettävää silmätautien ostopalvelua.  

  

Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayhtymään (sairaanhoitopiiri).  

  

2.2 Asiakkaan asema  
  

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee oh-

jata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.  

  

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujentuottajan kanssa sopimuksen palvelun 

hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät 

kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.  

  

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta 

kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa 

laissa.  

  

Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusete-

lin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu 

suuruus. Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityi-

selle palveluntuottajalle.   

  

Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskump-

panilleen eli palveluntuottajalle.  

  

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista 

annettua lakia.   

  

Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain mukaan 

elinkeinonharjoittaja ei muun muassa saa kulutushyödykettä tarjotessaan käyttää sopi-

musehtoa, jota hyödykkeenhinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pi-

dettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana.  

  

Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatioti-

lanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, 

hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi 

saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltä-

väksi.  
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Potilaslain mukaan potilaan oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksikön vas-

taavalle johtajalle tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liitty-

västä kohtelustaan terveydenhoitoa valvovalle viranomaiselle, joita ovat aluehallintovirasto 

sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.  

  

2.3 Palveluntuottajan velvoitteet  
  

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä ter-

veydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 

annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttä-

mään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot. SATSHP:llä on oikeus vaa-

tia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittävän näytön siitä, että 

tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät.  

  

2.3.1 Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin ja verovelkatodistus  

  

Palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä Verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. 

Palvelusetelilaki edellyttää, että jokaisen palvelusetelituotannossa mukana olevan palvelu-

tuottajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Uudelta palveluntuottajalta voidaan tarvit-

taessa vaatia verovelkatodistus ennen kuin tämä voidaan hyväksyä palveluntuottajaksi 

SATSHP:n kanssa. Lisäksi palveluntuottajalla ei saa olla lakisääteisiä vero- tai työnanta-

jamaksuja suorittamatta.   

    

SATSHP voi tarkistaa palveluntuottajan luottotiedot ja verovelkarekisterin tiedot.  Palvelun-

tuottaja ei saa olla yrityssaneerauksessa tai yrittäjä tai yhtiön vastuuhenkilö yksityishenki-

lön velkajärjestelyssä.  

  

2.3.2 Vähimmäispalvelutaso  

  

Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota 

edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palveluntuottajan on toteuttava 

asiakkaansa oikeutta laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalve-

luihin. Käytännössä SATSHP hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tie-

tyn palveluntuottajan mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan si-

toumuksen.  

  

2.3.3 Vakuutusturva  

  

Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisää-

teiset vakuutukset vastuun varalta. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelun-

tuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvaus-

lain mukaisesti. SATSHP ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista va-

hingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua palvelun-
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tuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, 

vastaa aiheutuvista kustannuksista palveluntuottaja.  

  

Vastuuvakuutuksen lisäksi palveluntuottajalta voidaan vaatia vakuutus toiminnan keskey-

tymisen varalle. Jos toiminta keskeytyy, niin yritys ohjaa asiakkaan ottamaan yhteyttä pal-

velusetelin myöntäjään.  

  

2.3.4 Toimitilat  

  

Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksi-

kössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukai-

sesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle asetetut hyväk-

symisedellytykset.   

  

2.3.5 Hintatiedot ja ajanvarauksen peruuttaminen  

  

Palveluntuottajan on ilmoitettava toimitilojen osoitetiedot sekä tarjottavien palvelujen hinta-

tiedot Internet – sivuillaan tai muulla tavoin. Mikäli palveluun varataan tapaamisaika, on 

palveluntuottajan informoitava palveluseteliä käyttävää asiakasta siitä, että asiakkaan on 

itse maksettava käyttämättä jääneestä hoitoajasta perittävä maksu, mikäli tämä jättää 

ajanvarauksen peruutuksen tekemättä tai peruu ajan liian myöhään.  

  

Palveluntuottajan tulee informoida asiakasta ajankohdasta, jolloin varatun ajan voi vielä 

peruuttaa ilman sakkomaksua.   

  

Tarjottavien palveluiden hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös 

kirjallisessa muodossa. Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse virka-

aikana. Hintatietoja koskevat tarkemmat vaatimukset esitetään sääntökirjan palvelukohtai-

sessa osassa.  

  

2.3.6 Henkilökunta  

  

Asiakkaalla on oikeus saada palvelua suomen kielellä. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa 

millä muilla kielillä kuin suomella palvelu voidaan tuottaa.  

  

Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö 

tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä 

ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 53 §:ssä mainittuun ri-

kokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 §:n mukaiseen laiminlyöntiin.  

  

Palveluntuottaja, yrittäjä tai yrityksen vastuuhenkilö ei saa olla tuomittu liiketoimintakieltoon 

kuten laissa liiketoimintakiellosta on säädetty tai liiketoimintakiellon rikkomiseen.  
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Hyväksytyllä palveluntuottajalla on oikeus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. Palvelun-

tuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja kuten omasta 

toiminnastaan. Henkilökuntaa koskevat tarkemmat vaatimukset esitetään sääntökirjan pal-

velukohtaisessa osassa.  

  

2.3.7 Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute  

  

Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Palveluntuot-

tajan tulee järjestää asiakkailleen mahdollisuus palautteen antamiseen.  

  

  

2.3.8 Tiedonanto SATSHP:lle  

  

Palveluntuottajan tulee informoida SATSHP:tä asiakkaiden tekemistä reklamaatioista ja 

korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toi-

menpiteistä. Näistä palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisesti SATSHP:n sil-

mäyksikköön:  

  

Postiosoite:  

Satakunnan sairaanhoitopiiri  

Silmäyksikkö / PALSE  

Sairaalantie 3 

28500 PORI  

  

Palveluntuottajan tulee raportoida SATSHP:lle palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista 

julkisoikeudellisista valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaik-

kia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista.  

  

2.3.9 Laadunvalvonta ja yhteistyö  

  

Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan laadukkaaseen käytäntöön perustuvien tutkimus- ja 

hoitomenetelmien mukaisesti sekä hyvässä yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Pal-

veluntuottajan tulee tarvittaessa informoida SATSHP:iä tarjoamiensa palvelujen laadunval-

vonnasta sekä palveluihin liittyvästä potilasturvallisuudesta.  

  

Palveluntuottaja ylläpitää ajantasaiset tietonsa SATSHP:n palveluseteliportaalissa, 

www.palse.fi.  

  

2.3.10 Potilasasiakirjat  

  

Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi huoleh-

tia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palveluntuottajan tulee käsitellä 
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asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) sekä muussa lainsäädännössä sääde-

tään. SATSHP on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakas-

asiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä.  

  

Palveluntuottajan tulee potilas- ja asiakasasiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä 

SATSHP:n asiakirjojen käsittelystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

621/1999). Palvelujentuottajan tulee laatia asiakas- ja potilastietoja sisältävät asiakirjat 

henkilötietolain edellyttämällä tavalla vastaavasti kuin omassa toiminnassaan. Omalla toi-

minnalla tarkoitetaan SATSHP:n omaa palvelutuotantoa. Palveluntuottajan tulee pitää pal-

veluseteliasiakkaiden tiedoista henkilötietolain mukaista asiakasrekisteriä kuten muidenkin 

asiakkaidensa tiedoista. Arkaluonteisia tietoja ei tule säilyttää.  

  

2.3.11 Markkinointi  

  

Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. 

Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta palve-

lujen kysyntää.  

  

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot vastaanottopaikasta, -ajasta ja ajanvarausmahdollisuudes-

ta. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palvelusete-

liä käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää 

hänen maksettavakseen.  

  

Palvelun tuottaja päivittää tietonsa Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluseteliportaaliin.  

  

2.3.12 Lainsäädäntö  

  

Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa 

lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan 

voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Palveluun sovelle-

taan Suomen lainsäädäntöä.  

  

Palvelusetelisitoumukseen tai -sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja erityi-

sesti seuraavia lakeja:  

  

• laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)  

• terveydenhuoltolaki (1326/2010)  

• laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)  

• laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)  

• potilasvahinkolaki (585/1986)  

• laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)  

• laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)  

• laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)  

• laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  

• henkilötietolaki (523/1999) ja henkilötietojen käsittelyä koskevat säädökset  
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• kuluttajansuojalaki (38/1978).  

  

2.3.13 SATSHP:n asettamat muut vaatimukset  

  

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan SATSHP:n kussakin yksittäistapauksessa mahdol-

lisesti asettamia muita vaatimuksia. SATSHP voi kussakin yksittäistapauksessa asettaa 

palvelua tuottavalle yksikölle edellä mainittujen edellytysten lisäksi myös muita vaatimuk-

sia. Tämän säännöksen tarkoituksena on antaa SATSHP:lle joustavat mahdollisuudet 

huomioida esimerkiksi tietyn asiakasryhmän erityistarpeet. SATSHP voi vaatia, että palve-

luntuottaja ylittää tietyt minimiedellytykset esimerkiksi resurssiensa puolesta, mutta tällaista 

ehtoa ei saa muotoilla tiettyä palveluntuottajaa suosivaan ja toisia syrjivään muotoon.  

  

2.3.14 Hyväksymisen peruuttaminen  

  

SATSHP:llä on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuotta-

jan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli:  

  

• hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta  

• palveluntuottaja ei noudata SATSHP:n kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökir-

jan ehtoja  

• palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan erä-

päivään mennessä  

• palveluntuottaja on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittö-

mässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan tai palveluntuottaja tai joku sen johtoon 

kuuluva henkilö on tuomittu elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa  

• palveluntuottaja on yrityssaneerauksessa tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä.  

  

  

2.4 SATSHP:n velvoitteet  
  

SATSHP:n on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujentuottajista. Tiedot palvelujen-

tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla 

Internetissä.   

  

SATSHP:n on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palve-

lusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja 

arvioitu suuruus.  

  

SATSHP:n tulee peruuttaa palvelujentuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujentuottaja 

luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujentuottaja 

pyytää hyväksymisen peruuttamista.  

  

SATSHP:lla on lisäksi velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujentuottajien palvelujen 

laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. SATSHP:n 



 

     12 (20) 

     

 

Operatiivisen hoidon toimialue   21.8.2017 

Satakunnan sairaanhoitopiiri | Sairaalantie 3, 28500 PORI | puh. (02) 627 71 | fax (02) 627 7799 | etunimi.sukunimi@satshp.fi | www.satshp.fi 

 

tulee täten varmistaa, että palvelujentuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedel-

lytykset. Hyväksymiselle asetettujen edellytysten täyttymistä, tuotteiden ja palvelun laatua 

sekä asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata asiakastyytyväisyyskyselyillä ja mahdollisilla 

tarkastuskäynneillä.  

  

SATSHP valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palveluseteli-

lain edellyttämällä tavalla. SATSHP:n tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia 

käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä 

päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kulues-

sa ilmoittautumisesta.  

  

SATSHP koordinoi palvelusetelillä hankittavia silmätautien ostopalveluja alueellaan.  

  

2.5 Verotus  
  

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli  

  

• luovutetaan selkeästi määriteltyihin palveluihin  

• on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle  

• ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee.  

  

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tulo-

verotuksessa.   

  

Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun 

myynnistä. Terveyden ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä 

toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palautta-

miseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on:  

  

• valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito taik-

ka yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito tai  

• sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa 

lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity.  

  

2.6 Matkakustannukset  
  

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta omavastuuosuu-

teen. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa 

säädetään.   
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2.7 Valvonta ja sääntökirjan muuttaminen  
  

SATSHP on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten pal-

veluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottaja hyväksyttyjen 

palveluntuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asiakkaan käyt-

täessä palveluseteliä SATSHP ei ole sopimussuhteessa yksityiseen palveluntuottajaan. 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja.  

  

SATSHP ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka 

toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten 

vastaanottajina. SATSHP:n silmätautien palvelusetelien myöntämiseen ja potilashoi-

toon liittyvien asioiden yhteyshenkilönä palvelusetelitoiminnassa toimii silmäyksikön yli-

lääkäri.  

  

SATSHP:llä on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 

määräyksiin. SATSHP ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi pää-

töksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin 

sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti SATSHP:lle kolmenkymmenen (30) päivän 

kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli SATSHP:lle ei toimiteta edellä mainit-

tua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituk-

sessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kolmenkymmentä päivää (30) 

muutosilmoituksen toimittamisesta.  

  

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.  

  

2.8 Sääntökirjasta aiheutuvat erimielisyydet  
  

Tästä sääntökirjasta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopi-

musosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei sopimukseen neuvotteluissa päästä 

SATSHP:n ja palveluntuottajan välillä, erimielisyys ratkaistaan yhden välimiehen välimies-

menettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen 

mukaisesti Porissa noudattaen Suomen lakia.  

  

  

3 Palvelukohtainen osa  
  

3.1 Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat ja potilaat  
  

Palveluseteli silmätautien ostopalvelun hankkimiseksi voidaan luovuttaa asiakkaille, joiden 

silmäsairaus tai sen epäily vaatii silmätautien erikoislääkärin tutkimusta.  

  

Palveluita tuotetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella asuville asukkaille. Palvelulla 

tuetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin omaa silmätautien hoidon tarjontaa.  

  



 

     14 (20) 

     

 

Operatiivisen hoidon toimialue   21.8.2017 

Satakunnan sairaanhoitopiiri | Sairaalantie 3, 28500 PORI | puh. (02) 627 71 | fax (02) 627 7799 | etunimi.sukunimi@satshp.fi | www.satshp.fi 

 

3.2 Palvelusetelin myöntäminen  
  

Palveluseteli myönnetään jos silmätautien ostopalvelun myöntämisperusteet täyttyvät ja 

palvelusetelin käyttäminen soveltuu asiakkaalle. Päätös palvelusetelin myöntämisestä teh-

dään Satakunnan keskussairaalan työ- tai virkasuhteessa olevan lääkärin toimesta. Pää-

tökset perustuvat aina yksilölliseen tarveharkintaan. Palvelusetelin voimassa olo määrite-

tään palvelusetelissä ja palveluseteli myönnetään korkeintaan vuodeksi. Erityisin perustein 

palvelusetelin voimassaoloaika voi olla pidempi kuin yksi vuosi. Palveluseteliä ei myönnetä 

jälkikäteen jo ostetuista tai saaduista palveluista.  

  

3.3 Palvelusetelillä tuotettava palvelu  
  

Palvelu sisältää silmätautien erikoislääkärin tutkimuksen silmäsairauden tai sen epäilyn 

selvittämiseksi sekä tarpeellisen lääke- tai muun annettavan hoidon määräämisen ja mah-

dollisen lähetteen jatkohoitoon. Lisäksi palveluun kuuluvat asiakkaan tarvitsemien todistus-

ten (esimerkiksi sairaslomatodistus, todistus erityiskorvattavista lääkkeistä, yms) kirjoitta-

minen. Hoitopalaute kuuluu olennaisena osana palveluun.  

 

Palveluseteli aktivoidaan PALSE. fi portaalissa. Aktivoinnin jälkeen toteutunut hoito kirja-

taan portaaliin ja siihen liitetään palaute kohdassa ”muodosta hoitopalaute”. Hoito tulee kir-

jata 12 päivän sisällä. Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa muodostamalla laskukoonti-

viite johon kerätään kaikki kuukauden aikana syntyneet kirjaukset. Koontiviite muodoste-

taan ensin ”laskutus” ja sitten ”muodosta laskukoontiviite” palkkeja klikkaamalla, jonka jäl-

keen klikataan kaikki kuukauden aikana kertyneet suoritteet.  Näin muodostunut laskuviite 

ja kokonaissumma merkitään sairaanhoitopiirille lähetettävään laskuun, joka on tuotettu 

palveluntuottajan omassa järjestelmässä. Laskussa ei tarvitse olla muita merkintöjä.  Hoi-

topalaute on edellytys laskun suorittamiselle. Hoitopalautteen puuttuessa laskua ei suorite-

ta.  

 

Käynnit tulee suorittaa palvelusetelin voimassaolon aikana.  

  

Palveluntuottaja ylläpitää hintatietoja ja henkilöstöluetteloa SATSHP:n palveluseteliportaa-

lissa.  

  

3.4 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat vaatimukset  
  

Silmätautien ostopalvelu tapahtuu palveluntuottajan tiloissa, jotka edellytetään olevan 

asianmukaisia. Palveluntuottajan on huolehdittava tilojen turvallisuudesta ja siisteydestä. 

SATSHP voi tarvittaessa tarkistaa palveluntuottajan asiakaspalvelutilat.  

  

Asiakaspalvelun edellytetään tapahtuvan rauhallisessa, näkösuojatussa hoitotilassa. Muut 

toimitiloja koskevat tarkennukset esitetään sääntökirjan yleisessä osassa (kohta 2.3.4).  
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3.5 Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset  
  

Henkilökunnan ja sijaisten tulee täyttää terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisäätei-

set vaatimukset. Palvelua toteuttavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon ammat-

tihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista oikeutta harjoittaa ko. ammattia. Henkilöstö-

luetteloa tulee täydentää jatkuvasti niin, että se on aina ajantasainen. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden rekisteröintinumero löytyy Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden tietopalvelusta (https://julkiterhikki.valvira.fi).  

Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelua toteuttava henkilöstö täyttää laissa säädetyt 

kelpoisuusehdot ja suorittaa vain sellaisia työtehtäviä, joihin heillä on säännösten tai valta-

kunnallisten ohjeiden mukainen oikeus. Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilös-

töä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteris-

tä. Henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä 

ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta.  

  

3.6 Tuotteita ja palvelua koskevat sisältövaatimukset  
  

Palveluntuottaja aloittaa uuden asiakkaan tutkimuksen ja tarvittavan hoidon kuukauden si-

sällä palvelun tilaamisesta. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palveluseteli käytetään 

vain siihen tarkoitukseen, joka myöntämispäätöksessä on määritelty.  

  

Palveluun kuuluvaan silmätautien erikoislääkärin tutkimukseen ja hoitoon sisältyvät pää-

sääntöisesti molempien silmien:  

  

a) näöntarkkuuden tutkiminen  

b) silmän taittovirheen määrittäminen, mikäli näöntarkkuus ei ole normaali ja taittovirhettä 

epäillään asiakkaan oireen ja palveluun hakeutumisen syyksi. Lapsilla näissä tapauk-

sissa edellytetään taittovoimakkuuden määrittämistä sykloplegiassa.   

c) silmäluomien, sidekalvon, sarveiskalvon, etukammion ja mykiön biomikroskooppitutki-

mus   

d) silmänpaineen mittaaminen  

e) silmänpohjan biomikroskooppitutkimus laajennetun mustuaisen läpi   

f) silmäsairauden diagnosointi   

g) kyynelteiden huuhtelu 

h) hoidoksi annettavien lääkemääräysten kirjoittaminen   

i) asiakkaan lähettäminen tarpeellisiin jatkotutkimuksiin ja hoitoon julkiselle sektorille  tai 

muuhun asiakkaan omasta toiveesta valitsemaan terveydenhuollon yksikköön  

j) tarvittavien sairasloma- ja muiden todistusten kirjoittaminen  

k) suullisen ja kirjallisen hoitopalautteen antaminen asiakkaalle tai hänen edustajalleen  

  

 

https://julkiterhikki.valvira.fi/
https://julkiterhikki.valvira.fi/
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Palvelun tarjoajan tulee lisäksi suorittaa tarvittavassa laajuudessa ne silmälääkärin tutki-

mukset joita asiakkaan silmäsairauden diagnostisoimiseksi ja hoitamiseksi tarvitaan. Näi-

hin sisältyvät mm silmänliikkeiden, sormiperimetrian, karsastuskulman, mustuaisten valo-

refleksien, väriaistin sekä kammiokulman ja verkkokalvon reunaosien 3peilitutkimukset.  

  

Palveluna tarjottavasta tutkimuksesta osan (näöntarkkuuden mittaus, silmän taittovoiman 

määritys, silmänpaineen mittaus, silmän kuvantamistutkimukset; kuten näkökenttä- ja sil-

mänpohjan valokerroskuvaus sekä muutosten valokuvaaminen) voi tehdä palvelusta vas-

taavan silmälääkärin valtuuttama terveydenhuollon ammattihenkilö, mutta varsinainen sil-

mätutkimus ja hoidon suunnittelu kuuluu silmätautien erikoislääkärin tehtäväksi jolla on 

diagnoosin asetusoikeus.   

  

Silmälasien määrääminen taittovian korjaamiseksi ei kuulu julkisen terveydenhuollon jär-

jestämisvelvollisuuteen (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Dnro 5008/13/2007). Vas-

taavasti tämä ei kuulu ehdottomana vaatimuksena palvelusetelillä hankittavaan palveluun.  

Poikkeuksen muodostavat alle kahdeksan (8) vuotiaat silmälaseja tarvitsevat lapset 

tai potilaat, joille lääkinnällisenä kuntoutuksena on apuvälineen hankkimista varten 

määriteltävä silmälasit.  Näille potilaille on annettava silmälasimääräys.  

  

Palveluntuottaja lähettää hoitopalautteen toteutuneesta palvelusta Palse –portaalin kautta. 

Hoitopalautteen lähettäminen on edellytys palvelusetelin maksamiselle.  

  

Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelusta vastaava henkilö säilyy samana asiakkaan 

palvelujakson ajan, ellei asiasta erikseen asiakkaan kanssa muuta sovita. Henkilön voi 

korvata saman pätevyyden omaava kollega loma-aikoina, sairastuessa ja koulutuksessa 

ollessa. Lisäksi palveluntuottaja sitoutuu kuvaamaan SATSHP:lle, miten sen henkilöstö yl-

läpitää ammattitaitoaan.  

  

3.7 Asiakkaan ostamat lisäpalvelut  
  

Palveluseteli on henkilökohtainen, ja sitä voi käyttää vain palvelusetelissä määritellyn pal-

velun hankkimiseen. Asiakas maksaa itse ne tuotteet / palvelut, jotka eivät kuulu palve-

lusetelipalveluun.  

  

3.8 Hoitopalautteen toimittaminen  
  

Palveluntuottaja lähettää hoitopalautteen toteutuneesta palvelusta Palse – portaalin kautta. 

Hoitopalautteen lähettäminen on edellytys laskuviitteen luomiselle.  

  

3.9 Vastuu virhetilanteista  
  

Palveluntuottaja vastaa palveluun liittyvistä virhetilanteista suoraan asiakkaalle.  
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3.10 Palvelusetelin luovuttajan riippumattomuus  
  

SATSHP:n puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi tuottaa palve-

lusetelillä hankittavaa palvelua tai olla hallinnollisessa luottamusasemassa palveluntuotta-

jalla.  

 

Palvelusetelin luovuttaneella henkilöllä ei myöskään saa olla omistusta, eikä hän saa 

käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa sa-

maan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 % osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). 

Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssis-

sä.  

  

3.11 SATSHP:n antamat tiedot palveluntuottajalle  
  

Palveluseteleiden kohdalla lähete- ja mahdolliset lisätiedot kirjoitetaan erilliselle dokumen-

tille, joka näkyy palveluntuottajalle portaalissa setelin aktivoinnin jälkeen.  

  

3.12 Palvelusetelin arvon määrittely  
  

Palveluntuottajaksi hakiessaan palveluntuottaja ilmoittaa palvelunsa hinnan Palseportaa-

lissa tehtävässä sähköisessä hakemuksessa, joka on linkitetty SATSHP:n Internet-sivuille.  

  

Palveluseteli on tasasuuruinen eli palveluseteli on kaikille asiakkaille samansuuruinen. 

Asiakkaan tulot eivät vaikuta tasasuuruisen palvelusetelin arvoon.  

  

Silmätautien ostopalvelun palveluseteli on hinnoiteltu seuraavasti 15.5.2017 alkaen:  

  

3.12.1 Silmätautien erikoislääkärin tutkimus ja hoito  

  

 Palvelusetelin arvo on viisikymmentäviisi (55,00) euroa  

 Porin kaupungin koululaisilta palvelusetelin arvo on 91€ (Satshp laskuttaa potilasosuu-

den 35€ Porin kaupungilta. Palvelusetelin lisäksi ei saa periä muuta maksua.. 

3.12.2 Näkökenttätutkimus   

  

•  Palvelusetelin arvo on viisikymmentäviisi (55,00) euroa, sisältäen molempien silmien 

tutkimisen ja tulosten tulkinnan.   

Asiakas ei maksa tutkimuksesta erillistä asiakas- tai muuta maksua.  

3.12.3 Silmänpohjan valokerroskuvaus, OCT  
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•  Palvelusetelin arvo on viisikymmentäviisi (55,00) euroa, sisältäen molempien silmien 

tutkimisen ja tulosten tulkinnan.   

Asiakas ei maksa tutkimuksesta erillistä asiakas- tai muuta maksua.  

SATSHP vahvistaa palvelusetelien arvot vuosittain joulukuussa.   

  

PalveluseteIin lisäksi palveluntuottaja voi periä potilaalta asiakasmaksuna ns. omavastuu-

osan. Asiakkaan maksama omavastuuosa on enintään 36 €. Palautteen kirjoittaminen si-

sältyy palvelusetelin hintaan.  

 

 

3.13 Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan tarkistus  
  

Palveluntuottaja voi tarkistaa hintojaan kerran, korkeintaan kaksi kertaa kalenterivuodessa. 

SATSHP ilmoittaa palveluntuottajille ajankohdan, jolloin hinnan muutokset ovat mahdollista 

tehdä Palse –portaaliin. Hinnan muutokset tulevat voimaan SATSHP:n ilmoittamana ajan-

kohtana. Hinnanmuutokset tulee kirjata SATSHP:n ilmoittamana ajankohtana, muuna ai-

kana niitä ei voi tehdä. Muulla tavoin tehdyt hinnan muutokset ovat mitättömiä. SATSHP ei 

peri palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua.  

  

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta omavastuuosuu-

teen. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa 

säädetään. Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen.  

  

3.14 Laskutus  
  

Palvelusetelillä SATSHP sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta pal-

velusta palvelusetelin arvoa vastaavan korvauksen. Jos asiakkaan ja palvelujentuottajan 

sopima hinta tuotteesta / palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, SATSHP on vel-

vollinen suorittamaan palvelujentuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujentuottajan sopi-

man hinnan. Palveluntuottaja laskuttaa sairaanhoitopiiriä kerran kuukaudessa jälkikäteen. 

Palveluntuottaja toimittaa kopion YEL -todistuksesta vuosittain aina ensimmäisen laskun 

yhteydessä.  

  

Satakunnan sairaanhoitopiirin verkkolaskuosoite:  

  

Jos verkkolaskunne välittäjänä toimii operaattori: 

   verkkolaskuosoitteemme   003708259156 

  välittäjä Basware    BAWCFI22 

 

Jos verkkolaskunne välittäjänä toimii pankki: 

   verkkolaskuosoitteemme   003708259156 

  välittäjä Osuuspankki    OKOYFIHH 

 

Laskussa tulee näkyä palveluseteliportaalissa muodostettava laskutusviite. Maksuehto on 

30 pv netto laskun saapumisesta. Toimitus- ja laskutuslisiä ei hyväksytä.  
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Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen. Lasku on toimitettava viimeistään 

kaksi (2) kuukautta palvelun loppumisesta. Laskutusosoitteet näkyvät palvelusetelissä.  

  

3.15 Muut palveluntuottajille asetetut vaatimukset  
  

Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan SATSHP:lle, mikäli palvelun tuottamiseen il-

maantuu pidempiaikainen keskeytys tai este sekä mikäli yhteystiedoissa tai palvelua tuot-

tavassa henkilökunnassa tapahtuu muutoksia.  

  

3.16 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus  
  

Palvelusetelillä palvelua tuottavia palveluntuottajia sitovat samat salassapitosäännöt kuin  

Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluksessa olevia työntekijöitä. Salassapito palveluntuot-

tajan toimipisteessä koskee kaikkia asiakkaita tai hänen asiakirjojaan käsitteleviä henkilöi-

tä.  

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyjä salassapito- ja vaitiolovelvolli-

suutta palvelusetelillä tuottavia palveluita tuottaessa. Palveluntuottaja vastaa siitä, että 

asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan palveluksessa tai sii-

hen toimeksiantosuhteessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien kannalta tämä on välttämä-

töntä, ja jotka ovat antaneen kirjallisen salassapitositoumuksen.  

Palveluntuottaja ja Satakunnan sairaanhoitopiiri sitoutuvat pitämään toisiltaan saamansa 

aineistot ja tiedot salassa sikäli kuin ne ovat lain perusteella pidettäviä, sekä olemaan käyt-

tämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.  

Nämä salassapitomääräykset ovat voimassa senkin jälkeen kun palveluntuottaja ei enää 

tuota palvelusetelillä järjestettävää palvelua.  

4 Ohje palveluntuottajaksi hakeutumiseen  
  

Hakuaika palvelusetelituottajaksi on jatkuva. Palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 

15.5.2017. Järjestelmä on toistaiseksi voimassaoleva. Uudet hakemukset otetaan käsitte-

lyyn yhden (1) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätös palveluntuottajan 

hyväksymisestä / hylkäämisestä tehdään kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoittautumi-

sesta. Päätöksestä lähetetään palveluntuottajalle ilmoitus.  

  

Erillistä sopimusta ei laadita. Palvelusetelituottajaksi hyväksytään kaikki palveluntuottajat, 

jotka täyttävät kaikki silmätautien ostopalvelun sääntökirjassa palveluntuottajalle esitetyt 

vaatimukset. Hyväksyttyjen palveluntuottajien tiedot (yrityksen yhteystiedot, toimitiloja kos-

kevat tiedot ja hintatiedot) julkaistaan Palse- portaalissa. SATSHP:n Internet-sivuilta on 

linkki Palse -portaaliin. Ilmoitus hakijan hyväksymisestä/hylkäämisestä tehdään kirjallisesti 

ja toimitetaan hakijalle sähköisesti hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoit-

teeseen.  
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HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN  

  

Hakemus tehdään Palse -portaaliin. Palveluntuottajan tulee rekisteröityä osoitteessa 

www.palse.fi ja täyttää ja vahvistaa siellä vaaditut tiedot.  

  

Vahvistamisen jälkeen hakemuslomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja palautetaan kirjalli-

sesti Satakunnan sairaanhoitopiirin silmäyksikköön. Hakemus voidaan hyväksyä vasta kir-

jallisen hakemuksen käsittelyn jälkeen.  

  

Hakemuslomakkeen palautustiedot:  

  

Satakunnan sairaanhoitopiiri  

Silmäyksikkö / PALSE  

Sairaalantie 3  

28500 PORI 

  

  

 

http://www.palse.fi/
http://www.palse.fi/

